Locatiewijzer van SKSG Engelbert
en unieke punten voor kinderdagverblijf
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV
en PSZ ouders.

Inleiding
SKSG Engelbert bevindt zich in het Multifunctioneel Centrum, het MFC in Engelbert.
SKSG Engelbert is een kleinschalig en persoonlijk kindercentrum waar jong en oud regelmatig
buiten te vinden zijn. De jongere kinderen kunnen heerlijk spelen in de fraaie royale tuin, waar
ze dankzij de overkapping nooit last hebben van regen. De oudere kinderen kunnen volop
genieten van de skatebaan en de voetbalkooi, of kunnen hun energie kwijt in de prachtige
sportzaal van het MFC.
Bij SKSG Engelbert zorgen wij ervoor dat kinderen vanuit een veilig en vertrouwd gevoel de
wereld kunnen ontdekken in hun eigen tempo. Door de kleinschaligheid en de liefdevolle
aanpak van onze pedagogische medewerkers voelen kinderen zich al snel thuis bij SKSG
Engelbert.

De groepen
SKSG Engelbert bestaat uit twee kinderdagverblijfgroepen en een buitenschoolse opvanggroep.
De kinderdagverblijfgroepen zijn:
•
•

Lieveheersbeestjes
Libelles

0 tot 2 jaar
2 tot 4 jaar

maximaal 9 kinderen
maximaal 16 kinderen

Wij werken kindercentrum-breed en vangen de kinderen in maximaal twee stamgroepen op.
Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere stamgroep
spelen. Op sommige momenten van de dag kunnen de deuren van sommige groepen “letterlijk”
openstaan en kunnen de kinderen die dat leuk vinden een tijdje op een andere groep spelen.
Sommige peuters vragen of ze op een andere groep mogen spelen, bijvoorbeeld omdat er een
vriendje op deze groep zit, er ander speelgoed is of er een spannende activiteit plaatsvindt. De
kinderen kunnen, wanneer zij dit aangeven, altijd weer terug naar hun eigen groep. Het komt
ook voor dat we groepen in zijn geheel samenvoegen, bijvoorbeeld aan het begin of einde van de
dag, tijdens vakanties en op dagen dat de bezetting laag is. Soms verlaten kinderen de groep
i.v.m. kindercentrum-brede activiteiten zoals bijvoorbeeld een activiteit rond 5 december. Ook
bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskrachtkindratio.
Wanneer ouders structureel of incidenteel een ander dagdeel willen afnemen dan voorheen, kan
het voorkomen dat er op dat moment op de vaste stamgroep van het kind geen plaats is, maar
wel op een andere stamgroep. Wij hebben toestemming van de ouders nodig voor de opvang in
een 2e stamgroep. Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e
stamgroep”. Kinderen maken gedurende een week ten hoogste gebruik van twee stamgroepen.

Beroepskracht-kindratio
Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun
leeftijd. We werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht-kindratio, hetgeen
betekent dat één pedagogisch medewerker aanwezig is voor:
•
•
•

3 kinderen van 0 tot 1 jaar
5 kinderen van 1 tot 2 jaar
8 kinderen van 2 tot 4 jaar

Onze baby’s krijgen ten hoogste twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Wanneer er
meer dan twee pedagogisch medewerkers nodig zijn op de groep, zijn er drie vaste
medewerkers. Op de peutergroepen werken wij met drie vaste pedagogisch medewerkers, die
met elkaar de diensten in de week delen. Per dag is er tenminste één van deze pedagogisch
medewerkers het grootste gedeelte van de dag werkzaam in de stamgroep van het kind. Bij
afwezigheid van één van de vaste medewerkers doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen
dat er voor de kinderen een bekende/vertrouwde medewerker aanwezig is. Bij ziekte, verlof of
scholing vervangen de pedagogisch medewerkers van de groep elkaar of ze worden vervangen
door een andere collega van de locatie of door een wijkflexer. Ook zij zijn een bekend gezicht
voor de kinderen.
Drie-uurs regeling
Op een dag mag je drie uur afwijken van het beroepskracht-kindratio. Bij SKSG Engelbert kan
er worden afgeweken tussen 07:00 - 08:00, tussen 13:00 - 14:00 en tussen 17:00 - 18:00.
4-ogenprincipe
Op SKSG Engelbert is de dagopvang op zodanige wijze georganiseerd, dat de pedagogische
medewerker of stagiaire altijd gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Doordat de groepsruimtes, sanitaire ruimtes en de slaapruimtes voorzien zijn van veel glazen
componenten, zijn alle ruimtes te allen tijden zichtbaar voor een andere volwassene. Tijdens
haal- en brengtijden (tot 9:00 en na 16:30) zijn de ouders die binnenlopen onze 4-ogen.
Tijdens vakanties of op rustige dagen kan het, gezien de kindaantallen, voorkomen dat 1
pedagogisch medewerker voldoende is voor het aantal kinderen dat komt. Om alleen werken te
voorkomen, kan het zijn dat de administratieve kracht op Engelbert als achterwacht in het
kantoor gaat werken. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid om samen te voegen met de BSO
of met SKSG Krullevaar (Meerstad). Mocht er buiten de haal- en brengtijden onverhoopt toch
iemand alleen werken in het gebouw, dan kan SKSG Krullevaar via de camera op Engelbert
meekijken.
Vast dagritme
Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast dagritme. Er is een afwisseling
van actie en rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen
hebben aan eten, slapen, actief te zijn en weer te ontspannen. Het spreekt voor zich dat we
rekening houden met de individuele behoefte van kinderen, immers wij proberen zoveel
mogelijk rekening te houden met de autonomie van het kind. Ons dagritme ziet er als volgt uit:

Rond 9.30 uur gaan we met de kinderen fruit of een cracker eten en vruchtenthee of water
drinken. Rond 11.30 uur eten we met de kinderen een broodmaaltijd en krijgen de kinderen
(karne)melk. Rond 15.00 a 15.30 uur krijgen de kinderen nog iets te drinken en te eten. Het is
zeer wenselijk dat deze momenten niet verstoord worden. Na de lunch gaan de meeste kinderen
een dutje doen. Uiteraard gaan kinderen, die eerder willen slapen, eerder naar bed. Ook dit
wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind. Rond 17.00 krijgen de kinderen
eventueel nog iets te eten en te drinken aangeboden.
Een dagritme biedt kinderen regelmaat en een vertrouwd gevoel. Ook leren ze op deze manier
‘wat tijd is’. De kinderen ervaren bijvoorbeeld dat zij, na het broodje eten of na een versnapering
aan het eind van de middag, weer worden opgehaald. Tevens zien we deze vaste momenten als
een rustmoment voor de kinderen. Even bijkletsen met elkaar, maar ook leren naar elkaar te
luisteren en op elkaar te wachten. Tussen al deze momenten door is er ruimschoots tijd voor
allerlei activiteiten, zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van Startblokken en
het vrije spel.
Voor de baby’s geldt dat wij ons -ongeveer tot 1 jaar- volledig aanpassen aan het ritme dat de
baby thuis gewend is. Dit houdt ook in dat er voor moeders altijd plaats en tijd is om de baby
borstvoeding te komen geven. Ook kan de thuis afgekolfde borstvoeding in een flesje worden
meegeven.
Verschonen van luiers
Bij kinderen die een luier dragen, wordt regelmatig gecontroleerd of ze aan een verschoning toe
zijn. Dit gebeurd op vaste tijden maar ook tussendoor. Als een kind vieze kleren heeft door
bijvoorbeeld een "ongelukje" wordt het kind natuurlijk direct verschoond. We vragen ouders
daarom reservekleding voor hun kind mee te nemen. In geval van nood hebben we op het
kindercentrum altijd wat kleding op voorraad.
Traktatiebeleid
Jarig zijn is een feestje waard. Op SKSG Engelbert zorgen wij dat het een bijzondere en
feestelijke dag is het voor het kind. Er wordt gezongen, kinderen krijgen een aparte
verjaardagstoel op die dag, mogen een plaatje uitkiezen en kunnen kaarsjes uitblazen van een
neptaart. Daarnaast gaan de kinderen rond met hun traktatie. We vragen ouders om alleen een
gezonde traktatie mee te nemen die past binnen het voedingsbeleid van SKSG.
Pikler en Startblokken
Op het kinderdagverblijf werken wij op de babygroepen volgens de visie van Emmi Pikler (voor
meer informatie zie paragraaf 3.1 in de algemene informatie). Op de peutergroepen werken wij
met het VVE-programma Startblokken (voor meer informatie zie paragraaf 3.2 in de algemene
informatie).
Openingstijden
We zijn geopend van 7:30 tot 18:00. Wij bieden voorschoolse opvang van 7:30 – 8:30. Daarnaast
is er de mogelijkheid om structureel verlengde opvang in te kopen per half uur van 7:00 tot 7:30
en van 18:00 tot 18:30. Ook bieden wij de mogelijkheid tot flexibele opvang.
Bereikbaarheid
SKSG Engelbert
Woldjerspoorweg 5a
9723 ER Groningen

Telefoonnummer: 050 – 549 01 04
Email: engelbert@sksg.nl

Manager Kindcentrum
Marjolijn Nip

Telefoonnummer: 06 – 4964 16 80
E-mail: m.nip@sksg.nl
Bereikbaar van maandag t/m donderdag

SKSG Service Centrum
Heresingel 10
9711 ES Groningen
Telefoonnummer: 050 – 313 77 27
Website: www.sksg.nl
E-mail: klantadvies@sksg.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00

